Portefeuillehoudersoverleg Madivosa van de Westfriese gemeenten
Het portefeuillehoudersoverleg is geformaliseerd overleg tussen bestuurders van de Westfriese colleges met het doel tot
uitwisseling van standpunten te komen en daarmee afstemming te bewerkstelligen op de diverse beleidsterreinen. In het
portefeuillehoudersoverleg is geen sprake van formele besluitvorming. Het overleg kan leiden tot adviezen aan de afzonderlijke
colleges van burgemeester en wethouders over regionale aangelegenheden, die ter zake besluiten kunnen nemen. Binnen de
gemeenten gelden de normale besluitvormingsprocedures en regels voor openbaarheid.
Conceptverslag pho Madivosa 6 februari 2020
Aanwezig: dhr. S. Broersma (voorzitter, Hoorn), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), mw. K. al Mobayed en
mw. M. van der Ven (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), mw. J. Fit (tot en met agendapunt 3) en dhr. D. Kuipers
(Medemblik), dhr. R. Tesselaar (Opmeer), mw. L. Groot (Stede Broec), dhr. T. de Smidt, mw. Y. Swiers en mw. D. Smink
(secretariaat)
Tevens aanwezig: bij agendapunt 3 dhr. E. Achterberg (Hoorn)en mw. S. Abbas (Dierenbescherming regio’s Noord- en
Zuidwest), bij agendapunt 4 mw. R. Bruin (Hoorn), bij agendapunt 5 mw. A. Boelens (Hoorn) en mw. R. de Groen
(projectleider Westfriesland en Alkmaar) en bij agendapunt 6 mw. J. Bockma (Hoorn).
Verhinderd: dhr. D. Luyckx (Enkhuizen)

Agenda/Organisatie
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslagen vorige vergaderingen
Stukken:
2 Conceptverslag Madivosa 5 december 2019
> Voorstel: het conceptverslag vaststellen.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Dierenbescherming Westfriesland
3.

dossierhouder Broersma

Adviesrapport WF7 keten van dierenhulp
Naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Hoorn (2017) zijn de zeven Westfriese gemeenten
(WF7) bijeengekomen om twee van de acties uit de nota, het onderzoeken van de mogelijkheid tot het aangaan
van een regieovereenkomst met de Dierenbescherming én hoe om te gaan met twee dierenambulances, verder uit
te werken. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegd “Adviesrapport WF7 keten dieren noodhulp”. Het advies is
onderverdeeld in:
•

Wettelijke taken

•

Aanvullende taken

•

Dierenwelzijnsbeleid

Stukken:
3a Advies inzake Adviesrapport WF7 keten dierennoodhulp
3b Adviesrapport WF7 keten van dierenhulp
> Voorstel:
1. In te stemmen met de volgende door de colleges te nemen besluiten voor wettelijke taken:
*

Kennis te nemen van het “Adviesrapport WF7 keten dieren noodhulp”

*

Nader te onderzoeken of en op welke wijze de WF7 uniforme, regionale afspraken kunnen maken met
individuele dierennoodhulporganisaties voor het uitvoeren van wettelijke taken, tegen een kostendekkende
vergoeding.

*

Nader te onderzoeken welke eisen en prestatieafspraken de WF7 willen hanteren om met de
dierennoodhulporganisaties afspraken te kunnen maken.

2. De volgende keuzes te maken of voorkeuren aan te geven voor de aanvullende taken en dierenwelzijnsbeleid:
*

Uniforme regionale afspraken met dierennoodhulporganisaties, die in het wild levende dieren opvangen
en/of vervoeren, zoals Vogel- en dierenopvang De Bonte Piet en de dierenambulances.

*

Uniforme regionale afspraken met dierenartsen voor het uitvoeren van acute eerste dierennoodhulp aan in
het wild levende diersoorten. (dieren die direct naar de dierenarts moeten als ze gevonden worden)

*

Streef per 2021 naar een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid binnen de hele regio Westfriesland.

Opmerkingen:
-

Dhr. Broersma en dhr. Achterberg geven een korte toelichting op het advies, het adviesrapport van de
dierenbescherming en de conclusies van de Dierenbescherming.

-

Na besluitvorming en peiling van de onderwerpen in dit overleg, zal de regionale ambtelijke werkgroep de
inrichting van de keten van dierennoodhulp in Westfriesland verder onderzoeken. Dhr. Achterberg benadrukt dat
voor een evenwichtig en gedegen onderzoek extra hulp en capaciteit vanuit de regio belangrijk is. Hij wil daar
graag extra aandacht voor vragen, ook voor wat betreft het verdelen van de taken.

-

Dhr. Bijman geeft aan dat Koggenland alleen instemt met de besluiten over de wettelijke taken (adviespunt 1).

-

Mw. Abbas informeert de bestuurders over de Gemeentewet in relatie tot dierennoodhulp. Ze geeft verder een
toelichting op de huidige situatie rondom het ambulance vervoer in de regio.

-

Mw. Groot verwijst naar afspraken die in een eerdere bestuursperiode in het Madivosa gemaakt zijn.

-

Na een korte discussie concludeert de voorzitter dat het Madivosa in kan stemmen met adviespunt 1 (wettelijke
taken). Met de aanvullende taken (adviespunt 2) wordt vooralsnog niet ingestemd. Deze dienen nog nader
onderzocht te worden. De dossierhouders, dhr. Broersma en mw. Fit, zullen dit verder oppakken.

Regionale Samenwerking Toezicht, Jeugd/Wmo
4.

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

Werkplan samenwerking huisartsen Westfriesland 2020
Sinds 2017 hebben de WFHO en de zeven gemeenten in de regio Westfriesland een convenant “Jeugdhulp
gemeenten en huisartsen regio Westfriesland”. Daarmee hebben zij al verklaard op basis van de in het convenant
opgenomen uitgangspunten, informatie en afspraken te gaan samenwerken met als doel de jeugdige inwoners van
de regio Westfriesland optimaal te ondersteunen. Uit dit convenant komt jaarlijks een werkplan voort.
In 2018 is in het Madivosa ingestemd met een tussentijdse evaluatie van het convenant eind 2019. Hiervoor zijn
enquêtes uitgezet onder wijkteams en huisartsen, en zijn de resultaten van het werkplan 2019 beoordeeld. De
resultaten zijn vastgelegd in een evaluatie document. De evaluatie vormt de basis voor het werkplan 2020.
Stukken:
4a Advies Werkplan huisartsen 2020
4b Evaluatie Werkplan jeugdhulp 2019
4c Werkplan jeugdhulp 2020
4d Begroting Werkplan Jeugdhulp
>Voorstel:
1. Kennis te nemen van het evaluatieverslag 2019
2. In te stemmen met het werkplan 2020
3. Een financiële bijdrage toe te kennen voor het jaar 2020 van € 69.022,-4. Het huidige convenant te verlengen tot en met 31-12-2020
Opmerkingen:
-

Mw. Bruin geeft een toelichting op het advies, het evaluatieverslag en de ervaringen binnen de gemeenten.

-

In diverse gemeenten is het overleg met de huisartsen nog volstrekt onvoldoende. Er is duidelijk behoefte aan
meer concrete informatie.

-

De bestuurders achten een goede samenwerking met de huisartsen van zeer groot belang, echter zijn wel
kritisch op de meerwaarde van de afspraken die gemaakt zijn ook richting 2020.

-

Dhr. Bijman vraagt extra aandacht voor de aansluiting van huisartsen op de Verwijsindex.

-

De dossierhouders zullen de diverse (kritische) opmerkingen meenemen in een volgend overleg met de WFHO.
Het contact van de gemeenten met de huisartsen moet in 2020 zichtbaar verbeteren.

-

De voorzitter concludeert dat de Madivosa bestuurders kunnen instemmen met het advies, met inachtneming
van de gemaakte opmerkingen.

(Boven)Regionale Specialistische Jeugdhulp
5.

dossierhouders Groot, Kuipers, Van der Ven

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
In 2019 is het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ in opdracht van de ministeries van VWS en Veiligheid
gestart. Geweld hoort nergens thuis heeft als doel om geweld eerder en beter in beeld te brengen, duurzaam op te
lossen en aandacht te genereren voor speciale doelgroepen. Het updaten van de gezamenlijke regiovisie draagt
hieraan bij. De vorige regiovisie is in 2014 vastgesteld door de achttien gemeenten uit Noord-Holland Noord. Deze
visie was bedoeld voor de periode 2014-2018. Met de start van het programma Geweld hoort nergens thuis is er een
mooie aanleiding om de regiovisie te herzien.
Stukken:

5a Advies Madivosa Regiovisie HGKM
5b Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling NHN versie 2
> Voorstel:
1. Een raadsinformatieavond te organiseren om input van de raad op te halen voor de regiovisie aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling.
2. Kennisnemen van de concept regiovisie.
Opmerkingen:
-

Aangeschoven zijn mw. De Groen (projectleider Westfriesland en Alkmaar) en mw. Boelens.

-

Mw. De Groen geeft in een presentatie meer informatie over het waarom, de totstandkoming, de opbouw en de
uitgangspunten van de nieuwe regiovisie en de stappen die tot nu gezet zijn.
Voor het verdere proces vraagt zij bij de bestuurders aandacht voor het symposium op 25 maart a.s. voor alle
bestuurders uit NHN. De uitnodiging hiervoor is reeds verzonden.

-

De voorzitter dankt mw. De Groen voor de uitgebreide toelichting en stelt vast dat het Madivosa kan instemmen
met het advies. In verband met het proces en de kwetsbare groep waar het om gaat, zal het Madivosa in de
Westfriese samenwerkingsdriehoek de urgentie benadrukken om dit onderwerp te bespreken in de regionale
raadsledenbijeenkomst van 11 maart.

-

Mw. Van der Ven maakt van de gelegenheid gebruik om de bestuurders te informeren over een nog te starten
(bovenregionaal) onderzoek over de cliëntenreis ná melding Veilig Thuis.

(psychisch) Kwetsbare inwoners
6.

dossierhouders Al Mobayed en Tesselaar

Extra uitgaven oplossen knelpunten kwetsbare personen
Begin 2020 ligt een doordecentralisatie-voorstel (psychisch) kwetsbare personen in de Westfriese gemeenteraden.
Het advies is in 2019 uitgewerkt door DSP – Groep Amsterdam en integraal overgenomen door het Madivosa. Eén
van de adviezen van de DSP – Groep is dat de Westfriese gemeenten vanaf 2022 de financiële middelen bundelen en
de huidige reserve voor Kwetsbare inwoners afbouwen.
Om goed voorbereid te zijn op de aanstaande doordecentralisatie, komen wij voor een aantal extra ongeplande
uitgaven te staan. In de bijgevoegde memo wordt nader ingegaan op deze uitgaven en hoe hiermee om te gaan.
Stukken:
6 Memo Kwetsbare inwoners extra uitgaven oplossen knelpunten.
> Voorstel: Kennis nemen van de memo en gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
Opmerkingen:
-

Mw. Al Mobayed en mw. Bockma lichten de memo kort toe. In de memo wordt uitleg gegeven over een aantal
extra ongeplande uitgaven door de aanstaande doordecentralisatie. De verwachting is dat deze kosten kunnen
worden gedekt uit de lopende middelen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de raad van Hoorn bevoegd om (na
instemming van de regiogemeenten) een besluit te nemen over de huidige bestemmingsreserve. Er bestaat dus
een kans dat hierover in 2020 een voorstel volgt als de implementatiekosten hoger uitvallen dan verwacht.

-

Mw. Al Mobayed benadrukt dat dit memo geen besluitvorming betreft. Deze is meer ter duiding en bedoeld als
eventuele winstwaarschuwing m.b.t. de bestemmingsreserve.

Overig
7.

Ingekomen stukken/Mededelingen/Rondvraag
Tijdens dit agendapunt is er gelegenheid voor leden van Madivosa elkaar desgewenst kort mondeling te informeren
over actuele ontwikkelingen bij dossiers waarop zij dossierhouder zijn en/of elkaar vragen te stellen over specifieke
dossiers.
Stukken:
7a memo Mededelingen 6 februari 2020
7b Verslag bestuurlijk overleg VSV
> Voorstel:

Uitwisselen informatie en opvattingen over actuele ontwikkelingen

Opmerkingen:
-

Memo Mededelingen 6 februari 2020
Het geplande werkbezoek van staatssecretaris Blokhuis op 10 februari gaat niet door. Er is nog geen nieuwe
datum vastgesteld.

-

Zorg Zoals de Westfries het wil (ZZWw)
Hoorn en Medemblik staan positief tegenover een bijdrage in 2020. De subsidieaanvraag zal nog eens naar de
overige gemeenten worden gestuurd ter beoordeling.

-

Dhr. Te Grotenhuis spreekt zijn waardering uit over de goede bestuurlijke vertegenwoordiging in de
bovenregionale bijeenkomsten, met name in de persoon van mw. Van der Ven.

8.

Sluiting

